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Slovo kazatele
Lidé  sami  vy-
pravují,  jak jste
nás  přijali  a jak
jste  se  obrátili
od  model
k Bohu,  abyste
sloužili  Bohu
živému  a sku-
tečnému  a oče-
kávali  z nebe
jeho  Syna,  kte-
rého  vzkřísil
z mrtvých,  Ježí-
še, jenž nás vy-

svobozuje od přicházejícího hněvu.

1 Te 1,9n

Milí bratři a sestry,

dá-li Pán, budeme si za nedlouho připomí-
nat příchod Pána Ježíše na naši Zem. Díky
Jemu za to, že se ponížil a narodil se, aby
nás  přivedl  k pravému  a živému  Bohu.
Díky Jemu za to, že nás zachránil od hří-

chu a věčného oddělení od Boha.

Pán  Ježíš  přišel,  aby  nás  osvobodil.  Aby
nás osvobodil k tomu, abychom Mu sloužili
a očekávali Ho. Abychom nežili sami sobě,
svým  cílům,  potřebám,  ale  abychom Mu
byli  vydaní,  připravení  dělat  to,  co  On
chce.  K tomu mě letos  pobídla  myšlenka
na advent. Vnímám, že se potřebuji znovu
a znovu zaměřovat na Pána Ježíše, na to,
co je podstatné. Připomínat si i to, že Pán
Ježíš přijde podruhé na zem - to nás znovu
nutí upřít zrak na Pána Ježíše, žít čistě, žít
ve službě Jemu.

Kéž k nám Bůh v období letošního adventu
mluví  a koná v nás Svým Duchem to,  co
každý jednotlivě potřebujeme.

Přeji  Vám všem požehnaný adventní čas,
čas očekávání na Pána Ježíše, čas s Pánem
Ježíšem - abychom se Mu neztratili ve sho-
nu, shánění dárků, ale ani ve shonu služby
pro Něj.

David Sláma

Advent 
Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých
myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad
Mesiáš.

Lukáš 3, 15

Je  advent.  Je  to  doba  radostného  oče-
kávání příchodu Spasitele,  doba duchovní
přípravy  na  Vánoce,  doba  rozjímání
a dobročinnosti.  Je  to také příležitost  za-
stavit  se  v celoročním  shonu  a začít  na-
slouchat.  Naslouchat  životu  kolem  nás,
naslouchat lidem, bližním, naslouchat i na-
šim  blízkým  a nejbližším.  Naslouchat
tomu, co říkají, co je trápí, čím žijí, co oče-
kávají. A porozumět jim. Chápat jejich po-
třeby,  starosti  i trápení.  A naslouchat

i sobě  samým.  Svému srdci.  Co  prožívá-
me?  Jsme  spokojeni  se  svým  životem?
Nebo toužíme po změně?

Ano,  my  lidé  velice  často  toužíme  po
změně. Je tolik věcí,  které bychom chtěli
změnit.  Ve  svém  životě,  ve  své  rodině,
v okruhu  svých  blízkých  a přátel,  i v na-
šem sboru. Málokdy si člověk sedne, složí
ruce v klín a spokojeně si řekne: „Všechno
je tak, jak má být, nechci nic změnit. Chci,
aby všechno zůstalo tak, jak je.“

Nespokojenost světem vládne. Všechno je
špatně,  všechno  se  musí  změnit!  To  je
heslo  naší  doby.  Celý  svět  je  v pohybu.
Změny jsou tak překotné, že někteří z nás



Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu prosinec 2018

je nestíháme zachytit. Ujíždí nám vlak, ne-
zvládáme nové technologie, počítače, chyt-
ré mobily, cizí jazyky, pracovní tempo, pře-
míru informací, společenské změny.

Možná  jsme  si  ani  nevšimli,  jak  se  ne-
spokojenost  pomalu  vkrádá  i mezi  nás.
Všechno  je  špatně.  Všechno  se  musí
změnit, slyšíme kolem sebe. Někdy to za-
zní dokonce s takovým důrazem, že prý už
ani nemůžeme být spolu, nemůžeme spolu
ani sloužit. Nemůžeme kvůli tomu s jinými
sbory  spolupracovat  na  díle  Páně.  A že
máme vlastní  představy  a očekávání,  jak
by měl správný křesťan vypadat. A kdo tak
nevypadá,  s tím  nemůžeme  být.  „Jenom
my  čteme  Bibli  správně  a rozumíme  jí
správně,“ slyšíme  ve  sboru  i v Jednotě.
„Máme v ní svůj přesný návod na každou
situaci.  Stačí  v ní  zalistovat  a najít  ten
správný  verš.  Jako  v návodu  k obsluze.
A náš návod je ten jediný možný.“ A také
„Kdo není s námi, je proti nám“, „Kdo není
Pavlův“ nebo  „Kdo není  Apollův“ (1.  Ko-
rintským  1:  4),  s tím  už  neztratíme  ani
slovo.

Nespokojenost  můžeme  cítit  také
i v dalších věcech našeho společného živo-
ta.  Sborová  služba,  vyučování,  společné
sdílení,  misie,  vynakládání  sborových
prostředků,  sborové  investice  mohou  být
předmětem  naší  nespokojenosti  v takové
míře, že nás začne rozdělovat.

Ano, od nespokojenosti je jen krůček k od-
souzení.  A od  odsouzení  je  jen  krůček
k rozdělení. Podobnou situaci sporů a roz-
tržek prožívali v korintském sboru. Někteří
zastávali  učení  a důrazy  apoštola  Pavla,

jiní  apoštola  Petra,  jiní  Apolla  a další
evangelium Kristovo. Apoštol Pavel je pro-
sí, aby všichni hleděli na Krista.

Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za
vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve
jméno Pavlovo?“

1. Korintským 1: 14

Zdá se, že při tom našem uvažování a na-
slouchání  kvasu  kolem  nás,  i našim
touhám a přáním, jako bychom na někoho
zapomněli. Jako bychom zapomněli, že je
tady Kristus. Kromě nás, našich představ
a přesvědčení  je  tady  také  On,  živý
a mocný Bůh, náš Pán a Spasitel. Počítá-
me  s Ním  vůbec?  Je  On  Pánem  našeho
srdce, našeho života i našeho sboru? Počí-
táme s Ním, že On je skutečným Hybate-
lem věcí, že On má všechno ve svých ru-
kou? Jemu jedinému patří  veškerá moc
na nebi i na zemi. Jsme-li v pokušení brát
Jeho milost, Jeho milosrdenství i Jeho soud
do  vlastních  rukou,  pak  se  modleme
a prosme za odpuštění.

Dívejme  se  jen  na  Krista.  Naslouchejme
Mu.  Hovořme  s Ním  a ptejme  se  Ho  na
Jeho  záměry  a plány,  které  má  s naším
životem. A dovolme Mu, aby změnil  naše
srdce,  náš  život.  A aby  skrze  nás  měnil
i náš sbor i svět kolem nás.

Je  advent.  Je  to  doba  radostného  oče-
kávání  příchodu  Spasitele,  duchovní  pří-
pravy na Vánoce, doba rozjímání a dobro-
činnosti. Je to příležitost zastavit se v celo-
ročním shonu a začít naslouchat.

Štěpán Křivánek

70. výročí sboru
Starost o sirotky
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky
v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

 Jakub 1, 27
V roce 1990 a 1991 probíhala dnes již pozapomenutá charitativní akce. Náš sbor or-
ganizoval veřejnou sbírku pro děti z Dětského domova. Toužili jsme po tom, aby Pán
probudil v socialismu zlhostejněnou společnost k soucitu a štědrosti pro potřebné bližní.
Sbírka měla jen malou odezvu, ale je třeba připomenout, že jedno sto korun mělo tehdy
hodnotu jako dnes jeden tisíc korun. Byly to malé počátky.
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Dnes se radujeme z velkých charitativních akcí, které zejména v adventním čase mají ši-
rokou podporu médií i velké části společnosti.
Zde je několik útržků z tehdejších novin Nový Hraničář a Týdeník Chebska, které tuto
sbírku připomínají. Dárce jsme zveřejňovali jménem, jak to bylo zvykem v dobovém tis-
ku za Rakouska-Uherska a první republiky.

Štěpán Křivánek

70. výročí sboru
Evangelizační koncerty
Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat..

Žalmy 108, 4
Je mnoho dokumentů, které zachycují události v našem sboru v jeho historii. Všechny
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nebylo možné na vzpomínkových shromážděních vystavit.  Ale můžeme se s nimi se-
znamovat postupně celý rok, až do 1. listopadu 2019, kdy sbor BJB v Chebu získal sys-
temizaci a stal se z misijní stanice pražského vinohradského sboru samostatným sbo-
rem.
Tento dokument je z časopisu Občanské fórum z dubna 1990. Celá společnost tehdy žila
revolučním kvasem. Do tohoto neklidného období ve společnosti, plného podezřívání ze
spolupráce se Státní bezpečností (StB) a nenávisti k těm, kteří totalitní režim podpo-
rovali, jsme našim spoluobčanům přinesli nové téma, téma Boží lásky a odpuštění…

Štěpán Křivánek
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70. výročí sboru
Vánoční slavnosti v historii sboru

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

Lukáš 2, 11

Vánoční slavnosti se službou dětí z nedělní besídky mají v našem sboru dlouhou tradici.
V roce 1961 sbor rozhodl, aby se v průběhu roku provedla sbírka na vánoční nadílku pro
děti při dětské slavnosti. Připomeňme si několika fotografiemi dětské vánoční slavnosti
v průběhu historie našeho sboru.

Eliška Hrůzová

1966

1972
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1980

1982

1995
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1998

70. výročí sboru
Vánoce 1989

Nebojte  se,  nebo  dnes  se  vám  narodil
Spasitel..

Lukáš 2, 11

24. prosince 1989  

Letošní  Vánoce  byly
výjimečné tím, že jsme
na  ně  mohli  pozvat
a také  jsme  aktivně
zvali  lidi,  kteří  se  dali
pozvat.  Ale  i ti,  kteří
nepřišli, se alespoň za-
jímali  o dění  v našem
sboru.

Velký podíl v tom měla
naše  mládež,  která
sama  vymyslela,  na-
vrhla  a  nakreslila
množství plakátů, které

potom  vlastnoručně  vylepila  po  celém
městě. Takže o dění v našem sboru věděl
celý Cheb.
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Heslo  Štědrého  dne  i služby  nedělní  be-
sídky  bylo:  „Nebo  narodil  se  vám  dnes
Spasitel.“

„Nebojte  se,  nebo  narodil  se  vám  dnes
Spasitel,“ to byla první slova anděla pas-
týřům,  kteří  očekávali  Mesiáše.  Pokoj,
pokoj lidem dobré vůle. Není každému zje-
veno,  kdo je  Ježíš.  Matouš 16,  16 – 17.
Tak, jako to bylo zjeveno Simeonovi, když
uviděl  malého Ježíše.  Ať  je  na nás  vidět
pokoj, ať ho šíříme kolem sebe. Aby byl vi-
dět  náš  každodenní  styk  s Ježíšem  a tak
abychom  lidem  ukazovali  cestu,  kterou
mají jít.

26. prosince 1989 

Mládež  s bratrem  kazatelem  Vlastimilem
Pospíšilem  sloužila  v Domově  důchodců

v Chebu.

Byla  to služba písněmi
a Slovem.

Po  službě  v Domově
důchodců sloužila  mlá-
dež  dětem  v Dětském
domově v Chebu.

Snažili  jsme se rozdat,
co jsme mohli:  radost,
úsměvy, písničky a Slo-
vo o Bohu a také malé
pozornosti  v podobě
cukroví. A také několik
traktátů,  ukazujících
cestu spasení.

(svědectví kronikáře ve
sborové kronice)

Eliška Hrůzová
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70. výročí sboru
Pán  Ježíš  otevírá  dveře  a připravuje
cestu

Článek ze sborového Zpravodaje o službě
v Dětském domově v roce 1999

Pán Ježíš připravuje cestu a otevírá dveře.
O této skutečnosti jsme se mohli přesvěd-
čit i v letošním roce. Pán Bůh nám otevřel
cestu  pro  práci  v Dětském  domově
v Chebu.  Jistě  si  vzpomeneme  na  děti,
které  jednou  měsíčně  navštěvovaly  naše
obecenství  a rodiny.  Postupně  tyto  ná-
vštěvy řídly až utichly. Možná jsme na tyto
děti zapomněli, ale Pán Ježíš na ně myslí
stále. Připravil vše pro to, aby byl Dětský
domov otevřen pro práci  věřících lidí.  Již
delší dobu jsem viděla potřebu pomoci dě-
tem.  V dnešní  době  je  moderní  pomáhat
romským dětem, proto jsem asi také měla
představu, že se budu věnovat těmto dě-
tem  v předškolním  věku,  abych  jim
usnadnila vstup do první třídy. Když jsem
se o možnosti této práce informovala, zjis-
tila jsem, že tuto práci bude dělat kvalifi-
kovaná pedagožka. V této době jsem zača-
la myslet na Dětský domov. Jako bych sly-
šela hlas: „Tam jsou děti,  které potřebují
pomoc."  Nezvedla  jsem  se  ale,  a nešla
tam, trvalo mně to téměř čtyři měsíce, než
jsem se  rozhodla,  že  tam půjdu  a požá-
dám, zda bych se mohla od září učit s ma-
lými dětmi.

V této době nastupovala Verunka na dvou-
týdenní  praxi  do  Dětského  domova
a dojednala mi tam schůzku s panem ředi-
telem.  Byla  jsem  překvapená  jeho
vstřícností,  měla  jsem pocit,  že  jsem už
očekávána.  Boží  cesty  jsou přepodivné –
pan ředitel, který je nevěřící, měl možnost
se setkat  s působením křesťanů –  v Dět-
ském  domově  pracovala  jedna  věřící
sestřička z Německa, během její stáže na-
stoupil na náhradní vojenskou službu věřící
bratr  a do  třetice  na  praxi  do  Dětského
domova přišla Veronika. To, jak tito věřící
lidé působili  na své okolí,  jaký byl  jejich

vztah k dětem, na něj zapůsobilo tak, že
toužil po spolupráci dalších křesťanů.

V domově  žije  22  dětí,  pravidelně  se
scházím se čtyřmi až osmi dětmi. Vypráví-
me si  příběhy z Bible,  kreslíme, zpíváme,
ale  také  se  učíme  barvy,  kytičky,  tvary
apod.  Tyto  malé  děti  se nedovedou sou-
středit delší dobu na jednu činnost, práci,
musí se neustále něčím zaujmout. Ale prá-
ce  s nimi  je  bezvadná.  To  si  i skupinka
mládeže  a sestra  Pávová  při  přípravě
vánočních ozdob. Tyto děti touží po lásce,
mnohé  z nich  pochází  z neúplných  rodin,
některé  byly  týrány.  Malé  děti  přilnou
velmi rychle, ty větší jsou zdrženlivější, ale
po  lásce  touží  všechny.  Některé  z nich
začaly chodit  do nedělní  školy.  Věřím, že
jejich počet vzroste. Prosím vás o modlitby
za tyto děti a práci s nimi. Chtěla bych se
obrátit na ty z vás, kteří cítíte potřebu dát
lásku  těmto  dětem.  Je  zde  mnoho
možností,  jak  spolupracovat  s Dětským
domovem.  Pokud  budete  mít  zájem,
obraťte  se  na  mě  nebo  na  Veroniku,
budeme  vás  rády  informovat.  Jednou
z možností  je,  vzít  si  jedno  dítě  na
odpoledne domů a zapojit  ho do přípravy
vánočního cukroví.

Pan ředitel,  který v Dětském domově vy-
tváří  domov  rodinného  typu,  má  před-
stavu,  že  každé  dítě  bude  mít  časem
„strýčka“ nebo „tetičku“,  kterým se bude
moci  svěřit  se svými  radostmi  nebo  sta-
rostmi.  Má  představu,  že  křesťané  se
stanou součástí života v Dětském domově,
že děti z Dětského domova získají kamará-
dy  z věřících  rodin  a především,  že  děti
budou  vyučovány  Božímu  Slovu.  Jeho
představa jde tak daleko, že by chtěl vy-
tvořit  „Křesťanský dětský domov“. Po-
můžeme i my k realizaci  „této  představy“
nebo si  má Pán Ježíš  povolat  někoho ji-
ného?

Věra Černíková
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70. výročí sboru
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70. výročí sboru
Vzpomínková shromáždění
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni jedno společné
tělo. A buďte vděčni.

Kol 3: 15
Ve dnech 16. až 18. listopadu 2018 proběhla vzpomínková shromáždění u příležitosti 70.
výročí sboru BJB v Chebu.
V pátek bylo společné večerní shromáždění věnováno začátkům duchovní práce v Chebu
a okolí. Bratr Václav Černík připomněl některé důležité události z tohoto období. O své
vzpomínky a zkušenosti se podělily sestry B. Jelínková, B. Jelínková a M. Nemethová.
V sobotu bylo od 10 hodin setkání starší mládeže všech věkových kategorií. Při večerním
shromáždění sloužila zpěvem starší mládež, mladší mládež a úplně mladá mládež. O své
svědectví a vzpomínky se rozdělili  sestry Ráchel Černíková, Milada Křivánková a bratr
Alois Sauer.
V neděli dopoledne sloužili kázáním bratři kazatelé Milan Kern a Pavel Coufal. Zpěvem
sloužila mládež, pěvecký sbor a hudební kroužek, který svými mandolínami rozezpíval
celé shromáždění.
Přípravy  vzpomínkových  shromáždění  a jeho  programu  se  zúčastnilo  s velkým  pra-
covním nasazením mnoho bratří a sester. Děkujeme všem za jejich láskou a obětavost.
Vzpomínková shromáždění byla pro nás velkým povzbuzením. Můžeme vidět, že celou
historií našeho sboru se jako červená nit vine Boží milost. Pán Bůh nás ujišťuje, že má
všechno ve svých rukou a že chce každého z nás použít pro své dílo.

Eliška Hrůzová a Štěpán Křivánek
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Misijní odbor BJB Cheb
Adventní misijní akce

Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť sláva Hospodinova je veliká.

 Žalmy 138, 5

Misijní odbor na svém setkání projednal návrhy na misijní akce v předvánočním období.
Dohodli jsme se na přípravě následujících akcích:

30. 11. Adventní věnce – předvánoční dílna pro maminky s dětmi na téma výroby
adventních věnců spojená s vánoční zvěstí.

15. 12. Adventní koncert na sborovém dvorku. Zpěvem bude sloužit hudební skupina
CREDO  z libereckého  sboru,  kterou  známe  například  ze  služby  na  Díkůvzdání
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v Konstantinových Lázních. 

Koncert je pro širokou veřejnost s pozváním na další shromáždění ve sboru.

16.  12.  To světlo  svítí  a  tma je  nepohltila…  předvánoční  setkání  pro  maminky
s dětmi s bohatým programem, vánoční zvěstí a společných aktivit. 

Prosíme za modlitby, aby Pán Bůh tyto služby požehnal a promlouval svým Duchem
k těm,  kteří  mají  uvěřit  v Něho.  Prosíme  také  o  pomoc  při  akcích  se  zajištěním
programů, stanovišť a občerstvení. Každá ruka je potřebná.

Štěpán Křivánek

Z Bratrské jednoty baptistů
Modlitební řetěz BJB

prosinec 2018

49. týden / 3. - 9. prosince / Žatec

• Prosíme o modlitební podporu pro práci sester v žatecké nemocnici na oddělení
LDN,

• potřebujeme také modlitby za poznání druhu misijní služby v Žatci,

• za děti, které odešli ze sboru,

• za stavbu (přípravu) nové modlitebny,

• za jednotu sboru.

50. týden / 10. - 16. prosince / Křesťanský bratrský sbor Čjinů

• abychom našli místo pro svou vlastní modlitebnu

• za naše děti, které studují, a hlavně za letošní maturanty

• za naše sestry, které jsou dlouhodobě nemocné (paní Siakhel a paní Buansing)

• za sestru Sui Zii, která se rozhodla vrátit do Barmy, aby mohla šťastně odcestovat
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• abychom mohli spolu celý sbor šťastně strávit Vánoce

51. týden / 17. - 23. prosince / Myanmarské křesťanské společenství

• za naše novorozené děti

• za naše zaměstnání

• za zdraví nás všech

• za to, aby víra lidí z Barmy stále rostla

• za všechny barmské studenty, kteří studují v ČR

52. týden / 24. - 31. prosince / Odbor sester

• Jsme vděčné za 4 roky spolupráce v jednomyslnosti  s  ochotou podpírat  jedna
druhou a za velmi blízkou spolupráci se slovenským výborem.

• Za Boží vedení pro volby v roce 2019 na Slovensku i v Čechách.

• Za jubilejní konferenci 50 let obnovení práce sester v roce 2019 v Brně.

• Za povolání nových sester ke službě ve sborech, kde sesterská setkání vymizela.

• Za  moudrost  a  duchovní  citlivost  pro  propojování  generací,  kde  starší  slouží
mladším. Najít způsoby.

• Za pokoru v poznání Božího plánu a vedení pro Odbor sester v dalších 4 letech,
aby tradice sesterské práce nevymizela, naopak, aby provoněla sbory celé BJB.

Oznámení 
● 15. 12. - svatba s. Vlasty Kovaříkové a br. Klause Püschela
● 15. 12. 16:00 - adventní koncert skupiny CREDO z Liberce, sborový dvůr
● 16. 12. „Adventní dvoreček“ – program pro rodiny v prostorách sboru a na dvoře

před modlitebnou

Narozeniny a výročí v prosinecu

Jelínková Barbora
Nemethová Marie
Táborská Alžběta
Boháček Václav
Bulíková Kristýna
Hrůzová Jana

Přejeme za sbor v Chebu vše nejlepší, Boží požehnání a moudrost do dalších let.

Modlitební předměty 
● za nemocné, 
● za ty, kteří pomáhají nemocným, aby

zvládli náročnost jejich služby,
● za br. kazatele a jeho službu,
● za mládež
● za nedělní besídku

● za dorost
● za Klub dobré naděje,
● za celou církev, 
● za všechny sborové složky,
● za to, abychom dokázali hlásat 

evengelium okolo nás.
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Program na prosinec 2018 
Sobota 1. prosinec 2018 16:00 Dorost 

Neděle 2. prosinec 2018 9:30 1. adventní neděle Modlitební: br. David Sláma
Kázání: br. David Sláma

Neděle 2. prosinec 2018 16:00 1. adventní neděle Kázání: br. David Sláma

Středa 5. prosinec 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  7. prosinec 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 7. prosinec 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. David Sláma

Sobota 8. prosinec 2018 16:00 Dorost 

Neděle 9. prosinec 2018 9:30 2. adventní neděle Modlitební: br. Alois Hrůza
Kázání: br. David Sláma

Neděle 9. prosinec 2018 16:00 2. adventní neděle Kázání: br. Gothard Novák
Neděle 9. prosinec 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. David Sláma

Středa 12. prosinec 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  14. prosinec 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 14. prosinec 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Nick Lica

Sobota 15. prosinec 2018 16:00 Adventní koncert, skupina CREDO

Neděle 16. prosinec 2018 9:30 3. adventní neděle Večeře Páně: br. Gothard Novák
br. Daniel Táborský

Kázání: br. David Sláma
Neděle 16. prosinec 2018 15:00 Adventní dvoreček

Středa 19. prosinec 2018 16:30 Skupinka sester

Pátek  21. prosinec 2018 17:00 Modlitební chvíle
Pátek 21. prosinec 2018 18:00 Biblická hodina Výklad: br. Václav Černík

Sobota 22. prosinec 2018 16:00 Dorost 

Neděle 23. prosinec 2018 9:30 4. adventní neděle  Modlitební: s. Věrka Černíková
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 23. prosinec 2018 16:00 4. adventní neděle - odpoledne předvánočního zpěvu a hudby
Neděle 23. prosinec 2018 14:00 Tři Sekery Kázání: br. Gothard Novák

Pondělí 24. prosinec 2018 15:00 Štědrý den - štědrovečerní slavnost dětí

Úterý  25. prosinec 2018 9:30 Boží hod vánoční Modlitební: br. Petr Černík
 Kázání: br. David Sláma

Neděle 30. prosinec 2018 9:30 Nedělní shromáždění  Modlitební: br. Ruda Hrůza
 Kázání: br. Václav Černík

Pondělí 31. prosinec 2018 18:00 Silvestr Kázání: br. David Sláma

Úterý  1. leden 2019 10:00 Nový rok Modlitební: br. Alois Hrůza
 Kázání: br. David Sláma
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Náš sbor na internetu
Sborové web. stránky:
http://cheb.baptistcz.org 
Vysílání bohoslužeb každou neděli v 9
hodin a v 16 hodin:
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/bohosluzby-online/primy-prenos-
bohosluzby

Záznamy bohoslužeb:
https://www.youtube.com/channel/UCp-
FxN_2doFHVXypzPYLtlIQ

Archív sborových zpravodajů (pdf):
http://cheb.baptistcz.org/subdom/cheb/in-
dex.php/sborovy-zivot/sborovy-zpravodaj

Kontakt 
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Chebu

Libušina 4

350 02 Cheb

Telefon do kanceláře: 354 431 692

Sborový mobil: 737 076 754

Sborový e-mail: cheb@baptistcz.org

Kazatel: Mgr. David Sláma

Mobil kazatele: 737 678 166 

E-mail kazatele: david.slam@centrum.cz

íslo ú tu sboru:Č č 781779319/0800

Zpravodaj sboru Bratrské jednoty baptistů v Chebu pro svoji vnitřní potřebu vydává Sbor Bratrské jednoty baptistů
v Chebu. Redakční rada: David Sláma, Jitka Hlaváčová, Tomáš Černík. Vychází v nákladu 70 výtisků zpravidla poslední

neděli v měsíci na další měsíc. Toto číslo vyšlo 9. prosince 2018. Příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu
zpravodajcheb@baptistcz.org, nebo můžete předat přímo do rukou redakční rady nejpozději 3. neděli v měsíci. 
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